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Једна реч — једна идеја

Најкраћи опис овог рада је — књига о једном појму. Тема књиге је реч притисак. Размишљајући о теми за књигу дошла сам до идеје да појединачне речи могу бити занимљив извор инспирације. Највише због оних речи и појмова који имају више значења и који код људи изазивају разноврсне асоцијације. Притисак је једна таква
реч, јер се може повезати са многим областима из живота, науке, књижевности и
слично. Желела сам да кроз странице ове књиге покушам да представим што више
таквих значења. Осим тога, изабрана реч је свеприсутна у данашњем свету и као
што се види из страница књиге које се конкретно баве асоцијацијама на реч притисак, психолошки притисак је оно због чега људи двадесет првог века највише пате и
због чега су спутани у многим сегментима живота. Притисак је оно што може да нас
натера да преиспитујемо себе и своје могућности, да живимо у грчу, да не успемо да
дамо најбоље од себе. Анализирањем ове речи на што више начина желела сам да јој
одузмем моћ коју има, ону коју јој ми сами приписујемо. Желела сам да на овај начин
учиним да појам притиска за мене буде превазиђен. Нешто што је на прву помисао
тешко и оптерећујуће, постало је извор мотивације и идеја.

Књига као форма

Књига је одувек имала велики значај за људе, од настанка првих цивилизација до
данас. Настанком писма људи су смишљали начине да своју историју и знања запишу,
умноже и рашире. Тако су настали први облици књиге. Ту спадају сумерске глинене плочице, воштане таблице (лат. tabulae), египатски свитак од папируса (у антици
volumen, у средњем веку rotulus), у Кини књиге од бамбусових дашчица, затим свитак
од свиле. У старом веку се писало на разним материјалима, на кори од дрвета, палмином лишћу, животињским кожама, различитим врстама текстила, на плочицама од
дрвета, метала, слоноваче, воска и других. Први облик рукописне књиге која је имала
форму књиге какву данас познајемо је кодекс, који је настао око 3. века пре нове ере
када је кожа почела да се израђује на финији начин, тј. као пергамент. Средином 5.
века папирус је у потпуности потиснуо употребу пергамента. Папир је настао у Кини
у 2. веку, а њега су у 8. веку Арапи донели у Европу где је почео знатно да се користи
тек у 15. веку.
Књиге су у почетку умножаване руком – писањем и преписивањем, па се
механичко умножавање и убрзање тог процеса развијало заједно са развитком облика
књиге. У почетку се то постизало израдом разних клишеа, у зависности од материјала
који је коришћен за израду књиге. Један од највећих људских проналазака је
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Гутенбергова техника штампања покретним словима и сматра се почетком савременог
штампарства. Појавом дигиталних технологија добијамо и електронске књиге.
Док je садржај првих књига углавном био сачињен од верских списа, затим
прописа, закона и слично, касније су то били разни облици књижевности, данас је тај
спектар много већи и њему су се придружиле многе друге области. Такође се усвајају
и нови облици књиге, а који су омогућени савременим технологијама.
Данас књига може имати било коју форму под условом да успе да задржи
наративност. Наративност не мора да подразумева писану реч, она може бити
само визуелна. Овакве књиге спадају у новонасталу категорију под називом књига
уметника. Ово је област која је у скорије време добила на популарности, а која се све
више изучава и на овом факултету. Књига уметника је област која је мене привукла
креирању и обликовању књига. Међутим, то није једини разлог због којег сам
изабрала књигу као форму за овај рад. Ту је такође и општа љубав према књигама,
љубав према одређеним жанровима и рад у области графичког дизајна. Један од мени
занимљивих форми књиге јесте зин (енг. zine). Зин је у ствари скаћеница за фанзин
који је по дефиницији публикација малог тиража коју су саставили фанови одређеног
феномена. Обично немају финансијску подршку па се често умножавају на јефтин
начин, уз помоћ фотокопир машине. Оно што је интересантно код овог облика књиге је
непосредност и неуглађеност. Фанзин је средство уз помоћ којег индивидуе или групе
могу да прикажу одређеном делу јавности своје ставове, промовишу интересовања,
а често представљају скуп визуелних радова такозваних уметника улице (енг. street
artists). У скорије време одређен број фанзина је постао толико успешан и квалитетан
да је почео да се продаје у књижарама.
Књига која је рад који овде представљам је скуп идеја које се налазе у свим
овим облицима књиге. Зато је не могу поставити у само једну категорију. Она није
сасвим књига уметника, није сасвим класична књига са текстом и илустрацијом која
га прати, није фанзин, а опет јесте све то.
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Пре почетка

Може се рећи да је моје истраживање књиге и визуелног елемента у њој као доминанте започело у току основних студија када сам кроз задатке из предмета Илустрација,
Графика књиге, Писмо и Графика прилазила том облику изражавања на више начина. На предмету Писмо сам први пут ручно саставила књигу у којој сам истраживала
различите облике ручног исписа, касније сам из истог предмета саставила књижицу
која је представљала мој први фонт. На предмету Илустрација сам креирала моју прву
књигу уметника која је била посебна по својој форми до које сам дошла уз помоћ вештина стечених на радионици ручног повеза на овом факултету. Графика књиге ме је
као предмет дочекао у завршној години основних студија када ми је приближио неке
нове аспекте књиге, како креативне и ликовне, тако и оне техничке природе. У току
мастер студија успела сам да спојим графику са књигом што је као резултат дало још
једну књигу у оквиру библиофилског издања на предмету Графика књиге.
Осим ових радова на моје истраживање су утицали и радови мојих колега, као
и разне изложбе из ове области које сам имала прилике да видим или да на њима
учествујем. Једна од таквих jе била изложба Додирни их (Touch it) која је одржана
почетком ове године у галерији Дома културе Студентски град у Београду на којој
су представљена библиофилска издања из колекције нашег факултета, а гостујући
део изложбе су чиниле уметничке књиге из колекције колектива АBBA (A Buncha
Book Artists Collective) са Државног универзитета Аризона из Темпија, САД. Имала
сам прилику да видим на које начине књизи као уметничком изразу приступа неко
из другачије средине и закључила да су они безбројни. Сличан ефекат је имала и
изложба Сузане Вучковић у Графичком колективу 2014. године која је носила назив
Графички путописи – књига уметника. Сузана је на интересантан начин дефинисала
књигу уметника: „...како употреба текста није нужна, врло често читљива књига добијена је само помоћу ликовних елемената у форми кутије која садржи.“ Ове године
сам имала прилику да присуствујем изложби у оквиру фестивала Београдски месец
фотографије под називом „Каква је ово књига?“ где сам се у вођеном обиласку детаљно упознала са неким од назначајнијих књига фотографија објављених између
2014. и 2016. године. Књига је као медиј инспирисала и фотографе омогућавајући им
нови начин визуелног приповедања. Скуп ових књига је чинио ову изложбу, али је и
свака од тих књига изложба фотографија за себе.

9

10

Белешке о процесу

Циљ извођења мастер рада је уједно мој лични циљ да кроз самостално креирање
књиге искористим знања, искуство и вештине стечене на досадашњим студијама.
Самосталност при оваквом раду је изискивала од мене да у исто време узмем улогу
уредника, илустратора, ликовног и графичког уредника, као и књиговесца, што је
представљало један од изазова.
Када је идеја већ била ту, први задатак је био поставити одређене ликовне и
техничке параметре. Сваки корак је био резултат истраживања, експериментисања и
пробе. Кренуло се од димензија књиге. Сматрам да књига која има визуелну компоненту као најважнију може на мало начина да се пореди са традиционалном књигом.
Зато се и димензијама приступа другачије. Оваква врста књиге пружа више информација ако омогући посматрачу/читаоцу да је сагледа до детаља. То је разлог мало
већих димензија ове књиге у односу на књижевна дела. Ипак, њене димензије не иду
до екстрема јер би то лоше утицало на искуство читања и листања.
Изглед спољашњости књиге је демонстрација речи која је уједно њена тема и
наслов. Притисак је приказан сувим жигом који је постигнут израдом матрице у линолеуму. Искуство у повезивању књига ми је омогућило да се и у овом случају одлучим
на самостално повезивање. Повез који сам изабрала је техника прошивања без употребе лепка, који за предност има могућност да отворена књига може да стоји равно
дајући комплетан преглед сваке странице. Ручни повез у комбинацији са дигиталном
штампом у којој су изведене странице представља спону између традиционалног и
модерног коју сам желела да задржим. Традиционалне технике имају одређену лепоту
коју би било штета заборавити и изгубити. Изабрани повез са непостојањем рикне
омогућује да се изрази лепота ручног повеза.
Пре него што је писани садржај био коначан и композиција страница утврђена
дошло је до израде првих скица које су ми помогле да донесем одлуке које следе. Те
одлуке су се тицале колорне шеме, изгледа илустрација, понављајућих мотива, композиције и позиције текста, изгледа наслова, одабир фонтова, итд.
Велики део планирања је чинило прикупљање информација потребних за писање текстова. Део текста садржи научне чињенице око којих се прво морало едуковати да би се о њима писало. Идеја је била да количина текста буде минимална,
а да успе да пружи довољно информација за сваки сегмент књиге. Када се одредио
редослед текстова, могло се приступити детаљнијем планирану сваке стране.
Оквирно постављање првих неколико страна ми је послужило као водич за изглед остатка. У овом тренутку су се отворила питања везана за дизајн књиге. Желела
сам да прикажем много тога, али водећи рачуна о томе да сваки елемент употпуњује
други, да има разноликости, а да ипак постоји одређена логика по којој се различити
елементи смењују. У почетку је та разноликост заиста била велика и морало је доћи
до њене мале редукције како би се сачувала доследност. Прве странице су претрпеле
највише измена док се није дошло до коначног решења, али су омогућиле да на осталим рад буде лакши јер се одвијао уз детаљан план и уз унапред одређене елементе.

11

12

Приступ илустрацији је вођен сличном идејом као и остатак књиге, то је спој
традиционалног, тј. ручног, и модерног, тј. дигиталног. Користећи штапић угљена желела сам да у дигиталној форми након скенирања остане истакнут ефекат слободног
цртежа попут оног при изради скица или крокија. Затим сам у дигиталној форми додавала боје, текстуре и одређене детаље. Слично је и са насловима текстова. Неки од
наслова су изведени ручно и потом преведени у дигитални облик, неки су изведени
од фонта са одређеном интервенцијом, а остатак чини фонт слободног стила под називом KarmaKasha. С обзиром да се на свакој, или свакој другој страни налази наслов,
одлучила сам да им посветим посебну пажњу. Нисам желела превише понављања,
али сам тежила одређеном ритму, зато сам изабрала три претходно наведена приспупа. Одлуку о томе који изглед ће ићи уз коју страну сам доносила тако што сам их
бирала по утиску који одређене стране треба да имају. За сам текст сам се одлучила
за санс-серифни фонт DinPro који је подесан за дужи текст, а не конкурише другим
разигранијим елементима.
Књига има логичан наративни ток. Међутим, желела сам да задржим одређену
спонтаност приповедања коју садрже фанзини које сам навела као инспирацију, због
чега нисам желела да такав ток ограничавам нумерацијом и постојањем садржаја.
Наративни ток постоји у смислу да су текстови на појединачним страницама поређани
по одређеном реду, али и поред тога сваки текст може да стоји за себе. Исто се односи
и на ликовни садржај.
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Књига као ликовни израз
Ова књига је израз моје идеје у концептуалном и ликовном смислу. Слично сам могла
да постигнем и кроз серију цртежа, али серија физички одвојених радова не пружа
све што књига може. Као што сам поменула, књига због своје практичности може да
се трансформише у малу путујућу изложбу. Сматрам да због тога књига има потенцијал
да допринесе промоцији уметности. У свету овакве књиге имају своју публику и своје
место где се приказују, а код нас су оне виђене само на понекој изложби. Мислим да
не постоји разлог да овакве књиге не добију своје место и у књижарама и тако постану
доступне широј публици, ако то већ могу стрипови и књиге које су везане за уметност
на други начин као што су то историјске књиге, енциклопедије, монографије, колекције илустрација и слично.

Резиме

Књига која чини овај мастер рад је истраживала једну реч. Само једна реч даје безброј
могућности. Речима никад краја, што значи да је избор теме за овакву књигу бесконачан. Књига под називом Притисак је заокружена прича, али она врло лако може
постати једна у низу књига које истражују различите појмове. То је могућност која
мени након овог рада остаје за разматрање. Радећи на новој књизи са истом идејом
би ми омогућило да истражим више различитих ликовних и структурних приступа.
Добила бих и могућност да ту идеју даље усавршавам, а самим тим да усавршавам и
надграђујем моје способности и вештине. Мастер програм ми је омогућио да овакав
пројекат започнем и да га уз помоћ ментора креирам на што бољи начин. Такође је ово
за мене била прва прилика да самостално радим на комплекснијем задатку и надам
се да ћу их у будућности из ове области имати још много.
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РЕФЕРЕНЦЕ

• Википедија, слободна енциклопедија, „Књига”: https://sr.wikipedia.org/wiki/Књига
• Википедија, слободна енциклопедија, „Зин”: https://en.wikipedia.org/wiki/Zine
• Дом културе Студентски град: http://www.dksg.rs/displayNews.php?id=389
• Natasha Christia: http://www.natashachristia.com/curating/whats-this-book/
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